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Modelo
Capacidade de carga (kg) 200 300 200

Altura de Elevação h3 115 325 325

Comprimento do garfo I 600 600 1200

Altura do chassis h1 470 625 625

Largura total b1 455 505 505

Comprimento sem garfos I2 260 300 300

Comprimento total I1 860 900 1500

Largura do garfo e 205 200 200

Espessura do garfo s - 45 45

Altura total h14 1040 1170 1170

Alt. mínima dos garfos h13 85 85 85

Diâmetro das rodas (simples) Ø80 Ø80 Ø80

Diâmetro das rodas da direção Ø100 Ø100 Ø100

Rodas da direção / garfo Vulkolan Vulkolan Vulkolan

Peso (kg) 22 kg 47 kg -

LogiQ 200 LogiQ 300 DLQ 200

Porta Paletes LogiQ

Para espaços reduzidos (garfo único), no manuseamento de paletes de exposição,
na dimensão 600 x 400 mm.
São equipamentos indispensáveis em supermercados, lojas e outras áreas comerciais, zonas 
de embalamento e postos de combustíveis, onde o espaço é reduzido. Destinam-se a colocar 
os produtos nas zonas de exposição, através de paletes com dimensão reduzida.
Proporcionam transporte silencioso.
• LogiQ 200: concebido para elevar paletes (1/4) a partir do pavimento, num único curso
• LogiQ 300: devido à altura de elevação (325 mm) pode recolher a palete (1/4) a partir duma 
  europalete ou outro suporte com a mesma altura. Possui bomba hidráulica. Requer meio curso  
  para elevar a palete do pavimento, e 5 cursos até à elevação máxima
• DLQ 200: semelhante ao modelo LogiQ 300; possui maior comprimento do garfo,
   possibilitando mover duas paletes (1/4) em simultâneo ou alcançar a palete
  (1/4) mais distante  sem ter que mover a europalete; possui travão de mão
Outras características:
- Baixo custo de manutenção e vida útil longa
- Elevada manobrabilidade
- Reduzido peso próprio
- Rodas em vulkolan, com proteção para os pés
- Por pedido, pode ser fornecida a respetiva Declaração de Conformidade com a EN 3691-5
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